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БІО ГРА Ф ІЧ Н А  ДОВІДКА

Х отенко Олени Анатоліївни

представника Громадської організації «Інститут податкових реформ» 
делеговано для участі в Установчих зборах для формування нового 
складу Громадської ради при виконавчому органі Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) та обрання до її складу.

4*тс

Місце народження Україна, м. Брянка, Луганської обл.
Число, місяць і рік народження 01 серпня 1971
Г ромадянство Україна
Освіта,
науковий ступінь, вчене звання

Спеціаліст, Міжнародний економіко-гуманітарний 
університет імені академіка Степана Дем’янчука, 2008 р., 
фінансист; ’
Бакалавр, Рівненський державний технічний )чгіверситет, 
2003 р., е к о н о м і с т .____________
Про прийом до складу ГО «Інститут податкових 
реформ»: Конференція Громадської організації «Інститут

Відомості про 
членство в інститутах 
громадянського суспільства

. Протокол №2. 

форм»
розвитком та

податкових реформ» від 28 грудня 2015 р

Голова Ради ГО «Інститут податкових ре 
спеціалізується на питаннях пов’язаних з 
підтримкою бізнесу, на адмініструванні податків.
Являється активним громадським діячем, автором та 
організатором соціальних та медіа-проекців.

Віце-президент та Голова ради Територіального відділення 
Всеукраїнської громадської організації «Асоціація 
платників податків України» в Київській області. ____
Налагодження діалогу, взаємодії та партнерських відносин 
громадськості з структурними підрозділами виконавчого 
органу Київської міської ради (КМДА), Передусім з питань 
у сфері інвестиційної діяльності та державно-приватного 
партнерства, розвитку підприємництва та економічного 
розвитку.

Відомості щодо мотивації 
та напрямки діяльності 
делегата
у складі Громадської ради, 
у разі обрання

Було створено навчально-освітню прогрг 
Стартапів» з метою допомоги активним 
власну справу та масштабувати свій бізн 
розвитку підприємництва.
Одною з цілей є налагодження сприятлиі 
умов та створення проектів для забезпечу 
іміджу України, таких як «МЕШ А еїс.», 
Хаб», а також серії заходів в рамках дани 
фейк», «фінансова грамотність» та інші

му «Резиденція 
йюдям створити 
;с, з метою

их інвестиційних 
ння позитивного 
«Податковий 
х проектів: «стоп

Успішний досвід в реалізації проектів направлених на 
просвітницьку діяльність та підтримку малого та 
середнього бізнесу. Двадцятирічний стаж роботи в 
державній сфері та вміння створювати проекти, що 
об’єднують бізнес, владу та експертне середовище.



У разі обрання, маю намір спрі 
діяльність на:
1. Сприяння киянам в реалізації міських т 

програм у сфері підприємницької діяльно
2. Реалізація програм економічного та сої 
розвитку міста Києва.
3 . Сприяння у розробці та здійсненні захс 
поліпшення інвестиційного клімату В МІС' 

залучення коштів на розвиток промислов
4. Реалізацію програм, в тому числі «Рези 
Стартапів», спільно з органами влади.

Основний напрям діяльності у складі Гро 
комітет з питань промисловості, розвитк) 
комунальної власності та адміністративні 
інформаційно-комунікаційних технології 
торгівлі, реклами.

змовувати свою

к  цільових 
сті.
цального
і
бів щодо 
і|і Києві для 
зго комплексу, 
йенція

і  ■■мадської ради: 
підприємництва, 
:х послуг, 

і, транспорту,

Досвід роботи 
у складі громадських рад

- при Комітеті ВРУ з питань податкової т 
політики, з 2016 р.;
- при Державному агентстві з питань елег 
урядування України, з 2017р;
- при Державній службі України з питань 
рр., секретар засідання ради;
- при Головному управлінні ДФС у Київс 
2017-2019 рр.;
- при ДФС України, 2018-2020 рр., податі
- при Міністерстві соціальної політики Уі 
ринку праці, зайнятості, трудових відносі 
праці.

а митної 

|тронного 

[Праці, 2018-2020
і
ькій області,

совий комітет; 
сраїни, у сфері 
пі та охорони

Державні нагороди, 
почесні відзнаки та нагороди 
громадських організацій

Подяка Прем’єр-міністра України №201
2018 р.
Почесна грамота Голови КМДА №>341 12 
Подяка від ГО «Інформаційно аналітична 
серпень 2018 р.
Грамота фіналіста конкурсу проектів 8ос 
червень 2017 р.

>5 від 6 лютого

жовтня 2017 р. 
група Портал»

аі Рго ] есі Ам/агсіз

П осада та місце 
основної роботи

Голова Ради ГО «Інститут податкових ре |юрм»

Контактна інформація: 01133, м.Київ, вул.. Є.Коновальця 36 Д, о 
п§о.ірг@§таі1.сот; +38 (098) 271 73 07

ф. 4 г;

Хотенко Олена Анатоліївна на даний час не є народним депутатом 
Верховної Ради Автономної Республіки Крим та місцевої ради, посадове 
державної влади, органів влади Автоно^даЦ^спубліки Крим та місцевого с;

Згоду на збір, о б р о б к у о с о б и с т и х  персонали 
Громадській організації < < 1 н сти т # ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ® л > ^ 0 1 травня 2019 р.

«01» травня 2019 р. Хотенко Олена Анат

Особистий підпис Х о т е н ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Ш в н и  завіряю.

країни, депутатом 
>ю особою органів 
імоврядування.

тих даних надано 

олїївна



вул. Звіринєцька, 63 | +38 067 539 00 27 | і}д о .ір г@ д та іІ.со т
м. Київ, 01014 І ; гїдоірг.огд.иа

Інфпуг ''Пщжтїов«.І’а!{»|м

ІН Ф О РМ АЦ ІЯ  
про результати діяльності 

Гром адської організації «Інститут податкових реф орм»  
скорочена назва ГО «Інститут податкових реформ»

2018 -2019

Працівниками та експертами ГО «Інститутом податкових реформ» (далі ІПР) було 
проведено понад 40 семінарів та навчальних заходів для молодих підприємців, 
експертами ІПР опубліковано понад 50 фахових статей, укладено угоди Нро партнерство 
з органами державної влади та інститутами громадянського суспільства, міжнародними 
представниками.

Експертами ІПР спільно з іншими інститутами громадського суспільства 
підготовлено низку пропозицій щодо внесення змін і доповнень до Постанови Кабінету 
Міністрів України від 3 листопада 2010 року №996 «Про забезпечення участі 
громадськості у формуванні та реалізації державної політики». Також працівниками ІІТР 
за результатами досліджень було розроблено два законопроекти:

1. Проект Закону України «Щодо лібералізації системи адміністрування податків 
та спрощення умов ведення бізнесу» (скорочена назва «податкова дерегуляція»);

2. Проект Закону України «Про внесення змін до законів України щодо 
запровадження «єдиного вікна» при здійсненні митних процедур».

Експерт з питань оподаткування аграріїв ІПР входить до 
М іністерства аграрної політики України. В цьому напрямку також ведеї 
досліджень і експертне обговорення з аграрними асоціаціями щодо 
підтримки сільгоспвиробництва та визначення напрямків реформування галузі.

Експертами та партнерами ІПР протягом трьох років проводяться зустрічі у різних 
регіонах країни з активними креативними людьми у форматі челенджів спікерів, 
трєнінгів, спіч-практикумів, навчальних семінарів, круглих столів, розповсюдження 
навчальної літератури, допомагають здобути нові знання і навички, які необхідні для 
вдалого започаткування власної справи, успішного розвитку кар'єри, та масштабування 
існуючого бізнесу.

У жовтні 2018 р. українська делегація, в складі якої були представники ІПР, 
відвідала Німеччину та Нідерланди з метою дослідження питань економіки, податків, 
розвитку малого та середнього бізнесу та стартапів. Учасники делегації відвідали 
Мебіарагк у Кьольні, де зустрілись з представниками 8ТА КТРЬА Т2 (інкубатор і 
акселератор стартапів в Кельні), +А19Т)ЕІ18ЕУ & А 880С ІА ТЕ 8 (спеціалістом у сфері 
стартапів), І ЇВ ШїегпеЬтепзЬегаШгщ (міжнародна консалтингова компанія), головний 
офіс Віие Сіие Тах Зоїиііопз (міжнародна податкова консультація) £ Амстердамі та 
Технопарк Зіагїир А тзіегсіат (програма для запуску стартапів в Амсте 
знання та досвід учасники поїздки почали застосовувати у своїй роботі 
якої слід чекати на нові проекти та якісні зміни.

На базі ІПР було створено проект «Резиденція стартапів», з 
активним людям створити власну справу та масштабувати свій бізнес,

робочої групи 
ться проведення 
форм державної

здамі). Отримані 
за результатами

четою допомоги 
а також з метою



розвитку підприємництва. Для покращення ситуації запропоновано створити в Україні 
гідні умови праці, необхідні для успішної діяльності молоді, представників малого та 
середнього бізнесу: створення бізнес-інкубаторів. підтримка з боку держ.ави, організація 
платформи для пошуку потенційних інвесторів. Вивчивши досвід Амсте[рдаму, Берліну, 
Варшави та Парижу було погоджено запровадити всеукраїнський проект "Резиденція 
стартапів". Проект суто практичний і передбачає колаборацію з усіма містами України по 
розвитку стартап-шкіл, відповідних можливостей, конкурсів, розвиток підприємницьких 
ініціатив економічно активного населення щодо започаткування ними власної справи у 
сфері малого бізнесу. Завдяки проекту з ’являться нові робочі місця,, що сприятиме 
збільшенню зайнятості населення, підвищиться якість кадрів, а тккож це дасть 
можливість поліпшення інвестиційного клімату в місті Києві для залучення коштів на 
розвиток промислового комплексу. І

Одною з цілей є налагодження сприятливих інвестиційних умс|в та створення 
проектів для забезпечення позитивного іміджу України, таких як Нац

оголошені номінації і призовий фонд, та, наразі, триває аналіз поданих конкурсних робіт.

«М ЕБІА еіс.». Вже третій рік поспіль успішно розпочато «МЕБТА 
виступає автором та ініціатором. Премія проводиться для медійників, що,шьціали.ушісил 
на економічній проблематиці та висвітлюють процес реформування економіки України, 
підтримку та розвиток вітчизняного підприємництва, соціального стану населення. Вже

Голова Ради
ГО «Інститут податкових реформ» О.А. Хотенко


